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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Program imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang 

terlaksana di Indonesia dimulai tahun 1956. Melalui program ini, Indonesia 

dinyatakan bebas dari penyakit cacar oleh WHO sejak tahun 1974. 

Pengembangan Program Imunisasi (PPI) pada tahun 1977 sebagai fase awal 

menurunkan angka kesakitan serta kematian balita atau Penyakit yang Dapat 

Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Melalui PPI sejak tahun 1980 imunisasi 

rutin dilakukan dan dikembangkan sampai sekarang dengan pemberian tujuh 

jenis vaksin yaitu BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B (HB), TT dan DT 

(Ditjen PP & PL, 2005). 

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata 

pemerintah untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGS), 

khususnya untuk menurunkan angka PD3I. Indikator keberhasilan 

pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian cakupan desa/ kelurahan, 

yaitu minimal 80% bayi di desa / kelurahan telah mendapatkan imunisasi 

dasar lengkap. Kementerian Kesehatan mentargetkan pada tahun 2014 seluruh 

desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (Universal Child Immunization) atau 

90% dari seluruh bayi di desa/ kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar 

lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT, Polio dan campak 

(Kemenkes RI, 2010). 
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Pada tahun 2010  diperkirakan lebih dari 109 juta balita di dunia telah 

di vaksinasi dibandingkan tahun 2009, akan tetapi diperkirakan 19,3 juta balita 

di seluruh dunia masih tidak terjangkau oleh layanan imunisasi rutin (WHO, 

2012). Cakupan Lima Imunisasi dasar Lengkap (LIL) di Indonesia meliputi 

imunisasi BCG, DPT+HB, Polio, Campak dan HB. Tahun 2009 Pencapaian 

UCI masih terbilang rendah karena baru mencapai 69,6%.  

Tahun 2008 rata-rata cakupan program imunisasi dasar LIL di Propinsi 

Jawa Timur mencapai 77,3%. Cakupan tersebut meningkat 21% di tahun 2009 

(98,3%) dan 0,3% di tahun 2010 (98,6%). Cakupan imunisasi di Propinsi Jawa 

Timur sudah memenuhi indikator UCI (80%), tetapi masih ada empat 

kabupaten yang cakupan imunisasinya kurang dari indikator UCI yaitu 

Kabupaten Ngawi (67,74%), Magetan (62,98%), Jombang (63,73%) dan 

Surabaya (42,33%). Untuk meningkatkan cakupan imunisasi di Jawa Timur 

perlu adanya peningkatan kualitas imunisasi melalui kampanye, keahlian 

petugas imunisasi dan kualitas penyimpanan vaksin (Dinkesprov Jatim, 2010). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tahun 2010, 

cakupan desa UCI mencapai 64% yang mengalami penurunan 3,7% dari tahun 

2009 (67,7%) dan 20,7% di tahun 2011 (44,7%). Menurut Kepala Bidang 

P2PL, banyaknya pendatang di suatu wilayah serta ibu-ibu yang melakukan 

posyandu dengan berpindah-pindah tanpa adanya pemberitahuan kepada 

petugas posyandu merupakan penyebab tidak meratanya imunisasi di Magetan 

(Dinkes Magetan, 2012). 
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Penyebaran masalah kesehatan berbeda untuk tiap individu kelompok 

dan masyarakat dibedakan atas tiga macam yaitu: karakteristik manusia, 

tempat dan waktu. Begitu juga halnya dalam masalah imunisasi dasar balita 

juga dipengaruhi oleh faktor dari orang tua meliputi usia ibu, pendidikan ibu, 

pengetahuan ibu, pekerjaan ibu jarak rumah ke tempat pelayanan imunisasi 

dan status sosial ekonomi (Tawi, 2008). Riskesdas (2010) menyatakan, 

semakin tinggi tingkat pendidikan keluarga maka balita yang mendapat 

imunisasi semakin tinggi dan semakin tinggi tingkat pengeluaran per kapita 

semakin tinggi pula anak mendapat imunisasi dasar. 

Data Puskesmas Ngariboyo tahun 2010 dan 2011, desa Balegondo 

belum mendekati UCI capaian imunisasi sebesar 76.60% (2010) dan 77,55% 

(2011). Penurunan cakupan imunisasi juga terlihat dari data yaitu cakupan 

imunisasi tahun 2010 yaitu DPT1 (66,67%), DPT3 (74,51%), POLIO4 

(72,55%), Campak (72,55%) sedangkan untuk tahun 2011 imunisasi Campak 

(67,30%). Berdasar survei pendahuluan yang telah dilakukan penurunan 

disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat wilayah tertentu, adanya 

pergantian kader imunisasi di desa Balegondo, para ibu yang berpindah-

pindah dalam kegiatan posyandu serta adanya pendatang di wilayah 

Balegondo yang tidak terdaftar di posyandu. 

Ningrum (2008) menyatakan, semakin baik pengetahuan dan motivasi 

ibu akan berpengaruh meningkatkan kelengkapan imunisasi dasar pada balita. 

Sedangkan penelitian Ayubi (2009), balita dengan ibu yang berpengetahuan 

baik akan memiliki peluang memperoleh imunisasi lengkap dibandingkan 
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balita dengan ibu berpengetahuan rendah. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengambil tema imunisasi yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan cakupan 

imunisasi yang terjadi di Desa Balegondo dengan judul “Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Balita di Desa Balegondo 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Apa sajakah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kelengkapan imunisasi dasar balita di Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo 

Kabupaten Magetan?”. 

 

3. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kelengkapan imunisasi dasar balita di Desa Balegondo Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan karakteristik responden. 

b. Menjelaskan hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar balita di desa Balegondo. 
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c. Menjelaskan hubungan  pekerjaan ibu dengan kelengkapan imunisasi 

dasar balita di desa Balegondo. 

d. Menjelaskan hubungan usia ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar 

balita di desa Balegondo. 

e. Menjelaskan hubungan motivasi ibu dengan kelengkapan imunisasi 

dasar balita di desa Balegondo. 

 

4. Manfaat Penelitian 

1. Masyarakat Umum 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai imunisasi 

LIL pada balita serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan 

imunisasi dasar balita. 

2. Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

Sebagai informasi untuk membantu peningkatkan program 

imunisasi yang dilakukan oleh bidan serta kader imunisasi di desa. 

3. Peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kelengkapan imunisasi dasar balita. 

 

 

  

 


